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Rektorsbrev för maj 2020 

Nu är vi nära sommarlovet, eleverna är trötta och vi vet av erfarenhet att det kan vara ett par 

jobbiga veckor för många. Vilken vårtermin det blev och som vi har kämpat på alla håll. Både 

hemma och i skolan. Det har varit sjukdomar, sorg och oro som ännu inte är slut. Vi är glada att 

våra elever är åter i verksamheten och att sjukfrånvaron är tillbaka som normalt. Vi närmar oss 

sommarlovet och en skolavslutning som inte liknar något vi varit med om. Innan dess har vi 

några dagar kvar innan vi kan pusta ut. Betygen och elevernas omdömen är ännu inte satta så vi 

pustar inte ut ännu  Vi kämpar hela vägen fram, tillsammans! Peppa ni också där hemma.  

Skolavslutningen är den 10 juni, klockan 08.30-09.30 i klassrummen. Vi är tacksamma att ni visar 

hänsyn och förståelse för att vi inte kan ta emot er föräldrar och vårdnadshavare denna dag. 

Endast eleverna är välkomna!  

Den nya byggnaden börjar ta form även invändig och det är med spänning vi planerar för inflytt. 

Elevrådet i åk 7-8 har varit med och fått haft åsikter på möbler till uppehållsytorna. Som det ser 

ut så kommer vi att få flytta in under julimånad då det är dags för slutbesiktning. Även skolgården 

skall vara klar till skolstart i augusti. Vi längtar!  

 

Viktiga datum framöver: 

 Fritids har stängt för planeringsdag fredag den 12 juni.  

 Fritids har stängt för planeringsdag måndagen den 10 augusti.   

 Skolan börjar igen efter sommarlovet måndag den 17 augusti. F-5 börjar klockan 09.30 

på skolgården. I årskurserna 6-9 kommer vi att ha Meet the teacher - välkomstsamtal 

med mentor, elev och vårdnadshavare. Detta var uppskattat och ni kommer att få tider 

för detta.  

 

Det har skett en del förändringar inför nästa läsår. Vi har lite av en babyboom på 

skolan, några har redan fått som vi säger grattis till och andra har lite längtan kvar. Er 

önskar vi lycka till! Vi önskar Kristina Sundstedt varmt lycka till valt att gå tillbaka till 

Hällsboskolan i Stockholm efter att ha fått en utmaning hon inte kan motstå. Trist för 

oss, men vi gläds med Kristina  Vi önskar även Camilla Elfving varmt lycka till som 

väljer att lämna oss efter 4 år. Hon tar sig an nya utmaningar i Järfälla.  

 

Jag är otroligt glad att vår organisation inför hösten börjar ta form ordentligt och 

känner en stolthet över så många fina sökande som också tackat ja. Vi har ett par 

tjänster kvar att lösa som det ser ut i dagsläget. Jag hoppas kunna ge mer information i 

nästa brev om två veckor när det är dags för sommarlov.  

 

Med önskan om fina avslutande veckor  

Helena 

 

Preliminär organisation på nästa sida 
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Preliminär organisation inför läsåret 2020-2021  

 
Arbetslag F-2 Verksamhetsledare Gölin Swessar 

Förskoleklass: Gölin Swessar och Mahbube Acar/Tina Jalo Thorén  

Förskoleklass: Vakant lärare och Natalie Chamoun  

1A: Matilda Ingebretsen och Mikaela Magnusson  

1B: Angeliqa Sigvardsson och Liban Mohammed  

2A: Linda Gustavsson och Rosie Halme 

2B: Miné Uzel och Ia Johansson  

 

Arbetslag 3-6 Verksamhetsledare Ida Rudin 

3A: Ida Rudin och Åsa Jansson 

3B: Marie Haglund och Camilla Bruno 

4: Cecilia Seiman och Engin Mete 

5: Noopur Parekh Nordberg  

6: Anna Wassdahl  

Även:  

Helena Bertilsköld i idrott 1-6 och svenska  

Maria Kvickström, bibliotekspedagog F-9 och spec F-5  

 

Arbetslag 7-9 Verksamhetsledare Åsa Rindstål  

7A: Henrik Klarén ny lärare i SO och Jesper Stens Wanberg ny lärare i musik  

7B: Margareta Andersson ny lärare i Svenska och svenska som andraspråk och Intidhar Saleh ny 

lärare i Textilslöjd 

7C: Cecilia Iskander och Jessica Brissman idrott även i åk 1-6  

8A: May Toutounji och Andreas Rahm Eriksson ny lärare i Hem och konsumentkunskap  

8B: Louise Eriksson, Mikael Pääkkönen ny lärare i SO och Rebecca Hansson  

9A: Jelena Breimane och Emma Svensson / Samt Sofia Kontos ny Ma/No lärare  

9B: Åsa Rindstål och Jawad Tahir  

9C: Ziri Sallahz och Zahra Govani ny lärare i Engelska  

Även:   

Sven-Erik Selander, Trä och metallslöjd 

John Drougett Salinas, lärare i spanska 

Daily Enamorado Peña, lärare i spanska 

Fatouma Elmi, lärare i franska 

Sascha Sven Zachhuber, lärare i tyska  

Vakant lärare i Ma/No  

Sociala teamet:  

Karin Lundin, socialpedagog 

Nawid Abdul Wahab, resurs och fritids   

 

Elevhälsoteamet:  

Marie Iskander, ledningsresurs och specialpedagog 

Patricia Nyholm, Skolsköterska  

Nadine Wernander, ny kurator ht2020 (Sofia Forsén är föräldraledig från 5 juni)  

Vakant speciallärare  

 

Administration: Sara Renström 

Vaktmästare: Torgny Lund  

Rektor: Helena Eriksson  


